Kampaania “Elektrumis elekter esimesel kuul tasuta” tingimused 2018
Korraldaja: Elektrum Eesti OÜ, registrikood 11399985, asukoht Endla 15 Tallinn („Elektrum”
või „korraldaja”)
Kampaania periood: alates 22.10.2018 kuni 10.12.2018.
Kampaania toimumise piirkond: Eesti Vabariik
1. Pakkumine kehtib erakliendile.
2. Pakkumine kehtib ainult uutele liitujatele, kellel puudub kehtiv elektrileping Elektrumiga.
3. Soodustus rakendub liitujatele, kes sõlmivad lepingu Elektrumi iseteenindusportaalis.
4. Soodustust kuni 100 eurot (sisaldab käibemaksu)rakendatakse igale osalejale
ühekordselt, esimese kuu elektriarvele.
5. Kui arve on suurem kui 100 eurot, muutub summa arvel 100 euro võrra väiksemaks.
6. Kui arve on väiksem kui 100 eurot, siis kliendile esitatava arve summa on 0. Ülejääv
soodustuse summa ei kandu edasi järgnevatesse kuudesse ning soodustuse summa ei jää
kliendi kontole ettemaksuna ja seda ei maksta välja rahas.
7. Soodustus rakendub ainult elektrienergia arvele, see ei kehti võrguteenuse osale,
taastuvenergia tasule ega elektriaktsiisile.
8. Kui tarbimisandmeid muudetakse tagantjärgi, siis soodustust tagasiulatuvalt ei muudeta.
9. Soodustuse saamiseks tuleb olla Elektrumi klient vähemalt 12 järjestikust kuud. Kui
elektrileping lõpetatakse enne 12 kuu müügiperioodi möödumist, siis saadud esimese arve
soodustus lisatakse viimasele elektriarvele ja kuulub tagastamisele.
10. Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania igal ajal, teatades sellest kohe
kodulehe www.elektrum.ee vahendusel.
11. Kampaania kehtivuse jooksul kampaania tingimustele vastava elektrilepingu sõlminutele
rakendub soodustus ka juhul, kui esimene arve esitatakse pärast kampaania lõppemist.
Sellisel juhul jääb kehtima ka soodustuse tagastamise tingimus.
12. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta
valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis
ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja kampaaniast
kõrvalejäämise eest.
13. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ning soodustusega tuleb saata
kirjalikult korraldaja asukohta aadressil Elektrum Eesti OÜ, Endla 15, 10122 Tallinn
märgusõnaga „Elektrumis elekter esimesel kuul tasuta“. Korraldaja vastab pretensiooni
esitajale kirjalikult seitsme tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.
14. Kõik vaidlused lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

15. Kampaania korraldaja säilitab õigused teha tingimustes muudatusi, teavitades sellest
eraldi oma kodulehel.
16. Kampaaniasoodustust ei ole võimalik vahetada muu soodustuse vastu ja soodustuse
väärtust ei hüvitata rahas. Soodustust ei saa rakendada teise soodustusega samal ajal.
17. Täiendavat informatsiooni kampaania kohta saab e-posti aadressil
kliendiinfo@elektrum.ee või telefonil 711 5555.

